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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке радова, у циљу 

закључења оквирног споразума, брoj 404-2/31Р-2018-28 - партерно уређење 

Трга краља Милана, одговара на питањe заинтересованих лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1: 

 „Да ли је на слици (гранит светло бордо и гранит тамно бордо), реч о 

истом граниту, а различитим завршним обрадама или је реч о две врсте 

гранита?“ 

 

Одговор на питање број 1: 

Кроз предмер радова реч је о једном граниту - тамно бордо. 

 

Питање број 2: 

„У конкурсној документацији везано за технички капацитет, тражи се да 

су два инжењера носиоци лиценце 412 или 415 водили радове на пројекту од 

1000m². Да ли  носиоц лиценце 413 може да испуњава напред наведено јер на 

сајту инжењерске коморе Србије се каже да носиоц те лиценце по опису 

учествује на истим или сличним пројектима?“ 

 

Одговор на питање број 2: 

Лиценца 413 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње. Описом делатности 

ове лиценце није дефинисана делатност која је наведена у конкурсној 

документацији за предметну јавну набавку - поплочавање. 

 

Питање број 3: 

Обзиром да је тендер изашао 31.12.2018. године, из тендерске 

документације смо видели да су потребни атести за граните, информисали 

смо се на Грађевинском факултету у Нишу, где су нас упутили да је 

технолошка процедура за тражене атесте временски период од 30 дана. Како 

су у овом месецу доста дана били празнични и није се законски радило није 

изводљиво да се до 31.01.2019., односно дан отварања тендера добију 

тражени атести. Како поступити у овом случају?“ 

 

Одговор на питање број 3: 

Сматрамо да атестна документација постоји код произвођача. 

 

Питање број 4: 

„Тачком 2. додатних услова је тражено да понуђач докаже да има 

изведене исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у количини 

од најмање 3000m² и износу од 350 милиона динара без ПДВ-а. Имајући у 

виду да су предмет јавне набавке и хидротехничке инсталације, земљани 

радови, израда доњих носећих слојева, који се не мере у m², молимо вас за 
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појашњење на који се још начин  може доказати испуњење пословног 

капацитета у траженом износу? 

 

Одговор на питање број 4: 

 „m²“ се односи на поплочавање (количина).  

Кроз финансијску вредност изведених радова су сагледани и 

поплочавање и остале позиције радова. 

 

Питање број 5: 

„Тачком 3. додатних услова је прописано да понуђач има на 

располагању 20 НК, 10 КВ и 5 ВКВ радника. 

Обзиром да данашње стечено школско и стручно образовање не 

познаје овакав опис стеченог образовања, молимо вас да се прецизно 

изјасните на који начин се доказује ова врста стеченог образовања?“ 

 

Одговор на питање број 5: 

Занимање и степен стручне спреме према радном месту може се 

утврдити из копије М обрасца осигурања за раднике који су у рандом односу 

код понуђача (на одређено или на неодређено време), односно 

распоређивање на радо место без обзира на стечену квалификацију током 

школовања из копије Уговора којим се регулише рад ван радног односа за 

раднике који су ангажовани сходно чл. 197. до 202 Закона о раду. 

 

У Нишу, 17.01.2019. године 


